Trükise väljaandmist toetab
Euroopa Liit

Kogukonnateenused külas

Kogukonnateenused

külas

Külamajad

kui multifunktsionaalsed

teenusekeskused

“Eesolijad vaatavad taha
ja märkavad meid.
Taganttulijad jätavad maha
üha uusi ja uusi teid”.
Lea Tabur

Iga uus on ammu unustatud vana.
Kogukonnateenuseid on külas osutatud
ajast aega. Ühistest viljapeksumasinatest
ja küla rehepeksust on aeg toonud meid
tänasesse päeva küla internetipunkti või
ühise transporditeenuse korraldamise
juurde.

Kogukonnateenus on orienteeritud kohalikule arengule ja töökohtade loomisele.
Keskustest kaugemal asuvates maapiirkondades on vajalike teenuste pakkujaks
külaseltsid, kes kasutavad kohapealseid
ressursse ning seltsile omast paindlikkust
suutes mitmeid teenuseid pakkuda ettevõtjast odavamalt ja sihtgruppi arvestavamalt. Käesolevas voldikus tutvustame teile
näiteid teenustest, mis on algatatud Liikumise Kodukant Phare CBC Programmist
toetatud projekti Kogukonnateenused külas raames. Projektis osales 25 külaseltsi ,
millest 23 seltsi arendasid projekti lõpuks
valmis teenusepaketid.

Euroopa Liidu toetusprogrammide avanemisega on üha enam külasid saanud toetust
külamaja ehitamisele või renoveerimisele.
Külamajade majandamiseks on seltsid välja arendanud multifunktsionaalsed keskused, kus algsele tegevusele on lisandunud
teenused mida kogukonnad vajavad.
Külamajades on käivitatud infokeskusi,
renditakse ruume, korraldatakse koolitusi.
Kuid miks mitte tuua külamajja ka perearsti teenus, avada külapood, pidada kohvikut! Külamaja sobib ideaalselt ka piirkonda
külastavate turistide teenindamiseks. Tähtis on, et iga selts leiaks külamajale oma
piirkonna vajadustest lähtuvalt rakendust.

K avandi K andi Selts

Kodukülad

Kõrtsialuse Küla Selts

Saaremaa
Kavandi küla, Orissaare vald
tel 5210137
kavandikant@hot.ee
Riina Aljas

Lääne-Virumaa
Lahu küla, Rakke vald
tel 5284225
lahualgkool@hot.ee
timov@hot.ee
Anti Pällo

Ida-Virumaa
Kõrtsialuse küla, Aseri vald
tel 53403296
ottpenek@hot.ee
Ott Penek

Kavandi seltsimaja teenused:
- Seltsimaja ruumide rent
- Internetipunkt ja lugemistuba
- Kohaliku käsitöö müük
- Telkimine

Lahu Külakodu ruumides pakutakse
sauna teenust ja ruumide kasutamist
erinevateks üritusteks. Võimalik kasutada ka külaplatsi, laululava ja erinevaid
mänguväljakuid.

Kõrtsialuse seltsimaja teenused:
- Arvuti/interneti kasutamine
- Ehitusalane nõustamine
- Ruumide üürimine
- Ürituste korraldamine
- Transporditeenus ümbruskonna külade elanikele.

www.kodukylad.ee

www.kortsialuse.ee

Soometsa Külaselts

Vanamõisa Küla

Roela Kodukant

Pärnumaa
Soometsa küla, Häädemeeste vald
tel 58193501
soometsa@soometsa.ee
Eelika Vestel

Harjumaa
Allika tee 10, Alliku küla, Saue vald
tel 5010494, 5140761
kristel.kuimet@kodukyla.ee
Kristel Kuimet

Lääne-Virumaa
Järve 1, Roela küla, Vinni vald
tel 5098734
roelakant@hot.ee
Aili Taal

Soometsa külamaja teenused:
- Külamaja ruumide rentimine.
- Avatud internetipunkti teenuse osutamine (ajalehed, ajakirjad, raamatud, printimine, paljundustööd jne).
- Kodulehekülgede valmistamine.

Vanamõisa seltsimaja teenused:
- Seltsimaja ruumide rentimine
üritusteks, koolitusteks, huvija sporditegevuseks.
- Internetipunkt.

Roela Kodukandi teenused:
- Vaba-aja ürituste korraldamine
- Loodusmatkade ja -retkede
korraldamine
- Konverentside, koolituste
korraldamine
- Ruumide rentimine

www.soometsa.ee

Venevere H aridus-

ja

Kultuuriselts

A aspere Külakoda

Külaselts

kultuuriteenuste ja

ürituste korraldajana

Lääne-Virumaa
Venevere küla, Laekvere vald
tel 5113595; eerik.lumiste@mail.ee
Eerik Lumiste
tel 51964885, seltsimaja@laekvere.ee
Terje Arold

Lääne-Virumaa
Aaspere küla, Haljala vald
tel 3259810; aaspererk@haljala.ee
Kaia Kaljuvee
tel 5290266; leevand@hot.ee
Janek Leevand

Venevere seltsimaja teenused:
- Jõusaaliteenus
- Seltsimaja ruumide rent huvi- ja spordiüritusteks, koolitusteks, sünnipäevadeks jne
- külateateri tellimisteenus

Aaspere külakeskuse teenused:
- Vaba-aja ürituste korraldamine
lastele, eakatele, peredele jne.
- Külaraamatukogu teenus
- Avahooldusteenus
- Tegevusteraapia
- Spordiväljakute ja külaplatside
rentimine

Külaseltsid on läbi aegade korraldanud
külarahva kokkusaamisi ja muid üritusi.
Näiteks jaanitulesid, külapäevi, jõuluüritusi jne. Nende korraldamisega on omandatud pikaajalised kogemused.
Tänaseks on külaseltsid valmis pakkuma
ürituste korraldamise teenust. Näiteks
lastelaagrite korraldamist, külateatrit,
tantsuõhtuid jne.

Liivi Naisselts

M ajala Külaselts

Muusika-L auluselts Metsakaja

Läänemaa
Liivi küla, Kullamaa vald
tel 5203308; margit.joela@mail.ee
Margit Jõela
tel 59008692; marika.hamburg@mail.ee
Marika Hamburg

Tartumaa
Majala küla, Konguta vald
tel 5176672
sirjeviljamaa@hot.ee
Sirje Viljamaa

Ida-Virumaa
Vadi küla, Avinurme vald
tel 53426186
metsakaja@hot.ee
Aire Jago
www.zone.ee/metsakaja

Liivi kool-seltsimaja teenused:
- Ruumide üürimine külaelanikele
- Lastelaagrite ja piknike korraldamine
- Kooliekskursioonide majutus läbi aasta
- Tähtpäevade tähistamine
- Jõulumaa

Pakutavad teenused:
- Külaväljaku väljaüürimine üritusteks,
laagriteks, turistidele telkimiseks
- Jõulumaa ja lastelaagrite korraldamine
- Tähtpäevade tähistamine
- Käsitöö müük

Vadi seltsimaja teenused:
- Ruumide rent, võimalused kokkutulekute korraldamiseks.
- Vaba-aja (laulmine, tansimine,
erinevad kursused jne) ja turismi
teenused (telkimine, sportimisvõimalused jne).
- avatud internetipunk

Sulbi M aanaiste Selts

Külaseltsi

sotsiaalteenused

kogukonnale

Võrumaa
Sulbi küla, Sõmerpalu vald
tel 7895276, 5620 8739;
reet40@hot.ee
Reet Käär
tel 5165751; maarika.rosenberg@mail.ee
Maarika Rosenberg
-

Infopunkti teenus
Ühisürituste korraldamine
Koolituste korraldamine
Mudilasringi töö korraldamine
(sealhulgas lastehoid ürituste ajal)
- Ruumide rentimine

Maapiirkondades on probleemiks sotsiaalteenustena ettenähtud koduteenuste peaaegu täielik puudumine. Maal elavate eakate inimeste lapsed on tihtipeale
kolinud linnadesse ja traditsiooniline laste ja sugulaste tugi on kadumas. Hooned
on halvas korras ja ühistransport puudulik. Hooldekodusse kolimine on eakale ja
tihti ka tema perele liiga kulukas, teisalt
ei soovi eakad ise oma kodust lahkuda.
Külades kus arendatakse elamumajandust on tekkinud laste päevahoiu vajadus.

Sotsiaalteenuste alla võib liigitada ka
näiteks seltsi taaskasutuskeskuse.
Sotsiaalteenuste pakkumisel peaks külaselts otsima koos omavalitsusega lahendusi. Sotsiaalteenuste pakkumine on külaseltsile uus ja rohkelt võimalusi pakkuv
valdkond.

Sadala Külade Selts

Tõhela Külaselts

K arksi Kultuuriselts

Jõgevamaa
Sadala küla, Torma vald
tel 5227696
maarica@hot.ee
Maarika Käär

Pärnumaa
Tõhela küla, Tõstamaa vald
tel 5152312
meieselts@hot.ee
Andres Laur

Viljandimaa
Karksi küla, Karksi vald
tel 5283115
anneka@hot.ee
Anne Kaljumäe

Sadala seltsimaja teenused eakatele:
- Eneseteostus vanemas eas
- Jututuba üle 60 aastastele
- Pakume teed, küpsist
- Võimalik lugeda ajalehti, ajakirju
- Kord kuus kutsume külalisi külla
- Korraldame väljasõite

Tõhela rahvamaja teenus:
- Bussiteenus kohalikele elanikele

Karksi külamaja teenused:
- Taaskasutuskeskuses kasutatud
riiete müük
- Tootmisjääkidest kaltsuvaipade
kudumine
- Patjade, pajalappide, riidest
kandekottide õmblemine ja müük

Külaseltside

muud teenused

Eelpool toodud teenustejaotus ei ole
lõplik. Äärekülades
on vajalikud ka olmeteenused, näiteks
juuksur, kingsepp,
kuid miks mitte ka
puude lõhkumine või
haljastus.
Teenuse idee otsimisel tuleb ennekõike
vaadata piirkonna vajadusi ja olemasolevaid ressursse. Samuti leida teenuste
pakkumisel uuenduslikke lähenemisi.

Vasalemma A edlinna Selts

Atsalama M aarahva Selts

Harjumaa
Vasalemma alevik, Vasalemma vald
tel 56490185
helen@lainurm.ee
Helen Haab

Ida-Virumaa
Atsalama küla, Mäetaguse vald
tel 51916867
makauber@hot.ee
Margus Kauber

Pakutavad teenused:
- Haljastusteenus
- Käsitöö müük

Pakutavad teenused:
- Heakorra teenused
- Aiandusalane ja koduõue hoolduse
teenus

Lüllemäe R ahvaõpistu

K arisilla Külaselts

H ärjanurme M aarahva Selts

Valgamaa
Lüllemäe küla, Karula vald
tel 5205072
lyl245@hot.ee
Ene Kaas

Põlvamaa
Karisilla küla, Mikitamäe vald
tel 53543114; eelika.lepasild@mail.ee
Elli Lepasild
tel 53427976; sipa52@hot.ee
Sirje Palmik

Jõgevamaa
Härjanurme küla, Puurmani vald
tel 53543369
saarevalja@hot.ee
Karina Kaarepere

Pakutavad teenused:
- Projektide kirjutamine, juhtimine
ja nõustamine
- Arengukavade koostamine ja nõustamine
- Kunstialaste koolituste läbiviimine
(klaasi-,portselani- ja siidimaal ning
viltimine, lapitehnika).
- Paikkonda tutvustavate turismitoodete
(suveniiride, esemete) väljaarendamine
ja müük

Pakutavad teenused:
- Külaplatsil vabaajaveetmise teenus
telkimisvõimalusega (wc, kiige,
varjualune jne)
- Sõira valmistamise õpetamine

Külaturismiteenuse pakkumine:
- Tutvumine erinevate talude ajaloo ja
tegemistega, piirkonna vaatamisväärsustega
- Kohalik toit, rahvalik meelelahutus,
huvitavad inimesed
- Lastelaagrite korraldamine

M aarja-M agdaleena M aarahva Selts

Orava M aanaisteselts

K arepa Selts

Jõgevamaa
Maarja-Magdaleena küla, Tabivere vald
tel 5205906; tiia.partelpoeg@mail.ee
maarja-magdaleena@tabivere.net
Tiia Pärtelpoeg

Põlvamaa
Orava küla, Orava vald
tel 5138379
aino.suurmann@mail.ee
Aino Suurmann

Lääne-Virumaa
Karepa küla, Vihula vald
tel 3221821
kareparmtk@hot.ee
Ene Loo

Pakutavad teenused:
- Elujõud loodusest – puhkus püramiidi
all ja vaikuse toas, kiviring (teenus)
- Tervistavad saunavihad, kimbud ja hea
une padjad (müük)

Orava seltsimaja teenused:
- Ruumide rentimine
- Erinevad õpiringid käelises tegevuses,
õppepäevade korraldamine

Karepa rahvamaja teenused:
- Lõkke- ja kiigeplatsi rentimine
- Eakate hooldusteenus
- Ruumide rentimine ja vaba-aja ürituste korraldamine alates 2007

http://maarja-magdaleena.tabivere.net

Eesti Külaliikumine Kodukant
Väike-Ameerika 19
Tallinn 10129
Tel. 5170214
E-post: kodukant@kodukant.ee
www.kodukant.ee

Voldikus kasutatud pildid
Kõrtsialuse külaseltsi arhiivist

